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I. Увод 
 

Минералът перовскит е открит през 1839 г. от немския минералог Gus-
tav Rose в планината Урал. Наименуван е в чест на руския минералог Лев 
Алексеевич Перовский. Перовскитите имат обща формула ABX3, където 
A и B са катиони и X е анион. В перовскитов тип структура може да учас-
тват повечето от металните йони и значителен брой различни аниони. За-
местването с различни катиони се осъществява сравнително лесно, което 
прави тази структура една от най-често изследваните в химия на твърдото 
тяло. Голямото разнообразие от химични състави води до много различни 
физични и химични свойства на материалите с перовскитов тип структура. 

Най-често използвания начин за промяната на свойствата е чрез кати-
онно заместване в структурата с други химични елементи или чрез про-
мяна на анионното съдържание, което се осъществява най-често с образу-
ване на кислородни ваканции. Отнесени към кристалната структура, ва-
канциите могат да бъдат подредени и неподредени. В случаите, когато 
кислородните ваканции имат определено подреждане, освен промяна на 
свойствата могат да се наблюдават и значими структурни промени. В 
настоящата дисертация се изследват промените в структурата и някои 
физични свойства като резултат от катионни замествания в съединения с 
перовскитов тип структура, съдържащи кристалографски равнини на 
срязване. Този тип двумерни дефекти не са характерни за перовскитовата 
структура и тяхното откриване обособи цял нов структурен тип съедине-
ния с потенциално нови свойства и приложение. 

Целта на настоящия дисертационен труд е изследване на структурната 
стабилност на перовскитоподобни фази съдържащи кристалографски 
равнини на срязване посредством подходящо заместване в А и В катион-
ни позиции. За изпълнение на тази цел бяха формулирани следните конк-
ретни задачи: 

 
1. Синтез на серия монофазни твърди разтвори със състав 

Pb1.33Sr0.67-xBaxFe2O5 (0 ≤ x ≤ 0.67). Определяне параметрите на 
елементарната клетка на получените фази и проследяване на тях-
ната зависимост от степента на заместване. Уточняване на крис-
талната структура по метода на Ритвелд и анализ на настъпилите 
структурни изменения като резултат от заместването. 

2. Синтез на монофазни образци от серията Pb2-xBaxFe2-yCoyO5 (0.67 
≤ x ≤ 1; 0 ≤ y ≤ 1 ). Определяне параметрите на елементарната 
клетка на получените фази и проследяване на тяхната зависимост 
от степента на заместване. Уточняване на кристалната структура 
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по метода на Ритвелд и анализ на настъпилите структурни изме-
нения като резултат от заместването. 

3. Получаване на монофазни образци от серията PbBaFe2-xMnxO5 (0 
≤ x ≤ 1.5, Δx = 0.25). Определяне параметрите на елементарната 
клетка на получените фази и проследяване на тяхната зависимост 
от степента на заместване. Уточняване на кристалната структура 
на получените фази. 

4. Получаване на данни за магнитните характеристики на фазите от 
ново синтезираните серии. Оценка на влиянието на заместването.  

 
II. Експеримент 

 
Изследваните перовскити с кристалографски равнини на срязване бяха 

синтезирани чрез използване на методите изгаряне от разтвор и класичес-
ки твърдофазен синтез. За характеризиране на получените фази бяха из-
ползвани диференциално-термичен (DTA/TG) анализ, прахова рентгенова 
дифракция (PXRD), уточняване на кристалната структура по метода на 
Rietveld, електронна дифракция от определена област (SAED TEM), спек-
троскопия на Мьосбауер. На образци със състав PbBaFeCoO5 и 
PbBaFe0.75Mn1.25O5 беше измерен магнитен хистерезис при температура 
10 и 300 K и постоянно-токова намагнитеност (MDC) в магнитно поле от 3 
kOe (0.3 T) за температурния интервал 10-300-10 K. Протокола за измер-
ване на магнитния момент е следния: охлаждане на образеца без магнит-
но поле от стайна температура до 10 K; прилагане на DC магнитно поле 
от 3 kOe; измерване на MDC при повишаване на температурата от 10 K до 
300 K (ZFC - крива); измерване на MDC при понижаване на температурата 
от 300 K до 10 K (FC - крива). 

 
II.1. Получаване на перовскити чрез твърдофазен синтез 

За получаване на добре кристални високотемпературни неорганични 
материали най-често се използва твърдофазен синтез (известен още като 
„керамичен метод”). При този метод изходните реагенти са в твърда фаза, 
най-често оксиди, карбонати или хидроксиди на съответните елементи. 
Отделните компоненти трябва да са добре стрити на прах и хомогенизи-
рани заедно. Недостатъци на твърдофазния метод на синтез са нехомо-
генността на изходната смес и получените крайни продукти. В резултат е 
възможна появата на допълни нежелани фази. Друг проблем е ниската 
скорост на дифузия и пренос на вещество заради големият размер на час-
тиците. 
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В настоящата дисертация твърдофазен метод на синтез е използван за 
серията PbBaFe2-xMnxO5 (0 ≤ x ≤ 1.5, Δx = 0.25). Стехиометрична смес от 
PbO, BaCO3, Fe2O3 и MnO с квалификация ч.з.а. беше хомогенизирана в 
ахатов хаван с добавка на ацетон за по-добро смесване. Така приготвена-
та смес беше пресована в таблетки и нагрята в поток от аргон на 800оС за 
време 24 часа. На всеки 6 часа таблетките бяха бавно охлаждани и стри-
вани повторно в ахатов хаван с цел по-добра хомогенизация на реагенти-
те и разкриване на свежа повърхност. След всяко стриване преди да бъдат 
таблетирани отново образците бяха отгрявани на въздух за 1 час на 400оС. 

 
II.2. Синтез чрез изгаряне от разтвор 

Получаване на неорганични материали при по-ниска температура и с 
по-малък размер на частиците е невъзможно да се постигне с използване 
на класически твърдофазен синтез. За тази цел се използват т.нар. „меки 
методи”. При тези методи смесването на реагентите става в разтвор на 
съответните соли, което осигурява хомогенизация на молекулно ниво. 
Това намалява разстоянието за пренос на вещество и температурата по 
време на синтеза. По метода на синтез чрез изгаряне се получават раз-
лични оксидни и др. материали като керамики, катализатори, композити, 
наноматериали. При този процес се получава силно екзотермична реак-
ция между окислител и редуктор, като се постигат високи температури за 
кратко време (800oC – 1500oC). В зависимост от природата на реагентите 
(твърди, течни) и начина на протичане на реакцията, има различни моди-
фикации на метода синтез чрез изгаряне: зол-гел метод, метод на изгаря-
не от разтвор, микровълново горене, механично активирано самовъзпла-
меняване и др. 

Изследваните в дисертацията серия твърди разтвори Pb1.33Sr0.67-

xBaxFe2O5 (0 ≤ x ≤ 0.67, Δx = 0.33) и PbBaFe2-xCoxO5 (0 ≤ x ≤ 1.0, Δx = 0.25) 
са получени по метода на изгаряне от разтвор. За синтеза бяха използвани 
Pb(NO3)2, Ba(NO3)2, Sr(NO3)2, Fe(NO3)3.9H2O, Co(NO3)2.6H2O и захароза 
C12H22O11, всички с квалификация ч.з.а. Водни разтвори от съответните 
количества нитрати и захароза бяха смесени с малко вода в необходимото 
стехиометрично отношение и нагрети на лабораторна бъркалка без да ки-
пят до пълно изпаряване на водата. Полученият сух остатък беше оставен 
върху лабораторната бъркалка за загряване на максимална мощност. След 
достигане на критична температура сместа се самовъзламенява с отделя-
не на въглеродни оксиди (CO, CO2) и азотни оксиди (NOx). В зависимост 
от условията, горенето може да протича с различна скорост и интензив-
ност. Присъствието на елементи като желязо и олово водят до бавно изга-
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ряне с образуване на фронт, който минава последователно през целия 
обем на сместа. Обратно, в присъствие на елементи като кобалт реакция-
та е значително по-интензивна и приключва в рамките на минута. След 
горенето се получава хомогенен прахообразен материал с по-голяма спе-
цифична повърхност и висока реактивоспособност. Този материал беше 
хомогенизиран допълнително в ахатов хаван и нагрят на 400оС за 1 час с 
цел изгаряне на остатъците от въглерод и азотни оксиди. Направените от 
него таблетки бяха сложени в корундови тигли и нагряти на висока тем-
пература. За серията твърди разтвори Pb1.33Sr0.67-xBaxFe2O5 времето за 
синтез беше 6 часа на 900оС, последвано от междинно стриване и претаб-
летиране на образците и нагряване за още 6 часа на 1000оС. За серията 
PbBaFe2-xCoxO5 времето за синтез беше 24 часа на 850оС с междинно 
стриване на таблетките след първите 12 часа. Заради присъствието на 
примесна фаза от BaPbO3, получените образци бяха допълнително отгря-
ти в прахообразно състояние за 1 час на 930оС. Температурата на разлага-
не на BaPbO3 беше установена с помощта на термичен анализ. 

 
III. Резултати и обсъждане 
 
III.1. Заместване в А-подрешетката на Pb1.33Sr0.67Fe2O5 

Монофазни образци от серията Pb1.33Sr0.67−xBaxFe2O5 (x = 0, 0.33, 0.67) 
бяха синтезирани по описания метод на изгаряне през разтвор. Те при-
надлежат към нов клас материали с перовскитова структура и подредени 
кислородни ваканции в кристалографски равнини на срязване. Криста-
лографските равнини на срязване променят обкръжението на железните 
атоми от свързани с общи върхове FeO6 октаедри до свързани с общи ръ-
бове FeO5 тетрагонални пирамиди. 

Изследвано беше термичното поведение на двата крайни члена 
Pb1.33Sr0.67Fe2O5 (PS) и Pb1.33Ba0.67Fe2O5 (PB) от реда твърди разтвори 
Pb1.33Sr0.67−xBaxFe2O5. Образци от тези състави са взети след завършване 
на комбустивния синтез и допълнително отгряване на 400oC (подробно 
описание в експерименталната част). За изясняване на промените, които 
протичат по време на термичното третиране, беше използвана прахова 
рентгенова дифракция на проби след нагряване в продължение на 1 час в 
интервала 300 – 900oC със стъпка 100oC, както и на температурите с наб-
людавани термични ефекти. 

На стайна температура и за двата образеца се наблюдава смес от PbCO3 
(Cerussite), PbO (смес от Litharge и Massicote), Pb3O4 (Minium) и Fe2O3 
(Maghemite). Допълнително се наблюдава SrCO3 (Strontianite) и BaCO3 
(Witherite) за проби PS и PB съответно. Всички карбонати са резултат от 
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реакция с въздуха на силно дисперсен PbO, SrO или BaO, получени по 
време на комбустивния синтез. 

На Фиг. 1 са показани DTA/TG кривите за образци PS и PB. В темпера-
турния диапазон 200 – 350oC и за двата образеца се наблюдава двусте-
пенно разлагане на PbCO3 до PbO (Litharge). Декомпозицията завършва 
на 340oC с ясен ендотермичен ефект и съответна загуба на маса. За обра-
зец PS на около 430oC се наблюдава широк екзотермичен пик без изявена 
загуба на маса. Според резултатите от праховата дифракция при тази тем-
пература количеството на Pb3O4 силно нараства, като се наблюдават и 
линии на PbO1.55. Тези две фази са резултат от окислението на PbO, тъй 
като смесените Pb2+/Pb3+ оксиди са по-стабилни в температурния диапа-
зон 330 – 570oC. За образец PB не се наблюдава промяна в съдържанието 
на Pb3O4 при тази температура. Различното поведение на двете проби ве-
роятно е резултат от природата на алкалоземните елементи Sr и Ba, които 
подпомагат процеси на окисление при ниска температура. На 575oC и за 
двата образеца се наблюдава ясен ендотермичен ефект, който е резултат 
от декомпозиция на Pb3O4 до PbO (Massicote), свързана със загуба на кис-
лород. 

Допълнителният ендотермичен ефект, който се наблюдава на 528oC за 
образец PB, не може да се припише на видима промяна във фазовия или 
количествен състав. В диапазона 600 – 700oC се наблюдава пълна транс-
формация на оловния оксид във високотемпературната полиморфна мо-
дификация Litharge → Massicote, като при това той става основна фаза на 
тази температура. Едновременно с това Fe2O3 (Maghemite) изчезва и се 
образува перовскитов тип фаза с най-вероятен състав Pb2Fe2O5. Слабият 
ендотермичен пик на 735oC за образец PS е свързан с бързо увеличаване 
на тази фаза и образуване на нова SrPbO3 фаза. Според резултатите от 
праховата дифракция, за образец PB на 700oC се получава BaPbO3, но без 
да се наблюдава ясен ефект на DTA/TG кривата. На 800oC и двата образе-
ца се състоят от SrPbO3 и BaPbO3 за образци PS и PB съответно и перовс-
китов тип фаза Pb2Fe2O5. Реакцията между алкалоземните плумбати и пе-
ровскитовата фаза се осъществява над 800oC и завършва на 900oC с обра-
зуване на Pb1.33Sr0.67Fe2O5 и Pb1.33Ba0.67Fe2O5. За образец PB температурата 
на синтез е ясно дефинирана от ендотермичен ефект на 847oC, докато за 
проба PS реакцията е плавна без значителни термични ефекти. 
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Фигура 1. DTA/TG криви на a) Pb1.33Sr0.67Fe2O5 и б) Pb1.33Ba0.67Fe2O5. 

 
Получените монофазни образци на съединения с обща формула 

Pb1.33Sr0.67−xBaxFe2O5 (x = 0.00, 0.33, 0.67) бяха индексирани в ортором-
бична пространствена група Pnma и са изоструктурни с Pb1.33Sr0.67Fe2O5. 
Внимателният анализ на праховите дифрактограми не показа разцепване 
на линии или наличие на допълнителни рефлекси, които биха били инди-
кация за изкривяване на орторомбичната клетка и понижаване на симет-
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рията до моноклинна. Тази структурата е близка до структурата на мине-
рала Браунмилерит Ca2FeAlO5, която е изградена от последователно ре-
дуване на перовскитови AlO6 октаедрични слоеве и вериги от свързани с 
общи върхове FeO4 тетраедри. 

Параметрите на елементарната клетка на получените съединения са 
определени по метода на Pawley с използване на целия профил на записа-
ната дифрактограма. На Фиг. 2 е представено изменението на параметри-
те на елементарната клетка спрямо средния йонен радиус в смесена пози-
ция A2, изчислен спрямо определената заселеност от структурната рафи-
нация. С долен индекс p са означени  параметрите в перовскитовата под-
клетка, където ap ≈ a/√2, bp ≈ b и cp ≈ c/4√2. Решетъчните параметри за 
Pb1.33Sr0.67Fe2O5 са в добро съгласие с публикуваните монокристални дан-
ни. С увеличаване съдържанието на барий параметрите на елементарната 
клетка монотонно нарастват. Това най-добре се забелязва при промяна на 
b-параметъра и по-слабо при a- и c-параметър. В литературата има пуб-
ликувани данни за изоструктурни съединения със състав Pb2-xBaxFe2O5. 
Параметрите на елементарната клетка за два от съставите с x = 0.6 и 0.8 
са сравнени с нашите резултати на Фиг. 2. Може да се отбележи доброто 
съвпадение на решетъчните параметри за получените от нас образци и 
изоструктурни съединения с близък химичен състав изследвани от други 
автори. 

Детайлна структурна информация за серията Pb1.33Sr0.67-xBaxFe2O5 (x = 
0.00, 0.33, 0.67) беше получена от структурната рафинация на тези съеди-
нения по метода на Ритвелд. Уточнените структурни параметри са дадени 
в Табл. 1-3. На Фиг. 3 е показан ритвелдов плот за един от съставите. 
Пресметнати разстояния метал-кислород валентни суми от дължини на 
връзките са дадени в Табл. 4. 
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Таблица 1. Уточнени структурни параметри за Pb1.33Sr0.67Fe2O5 
SG: Pnma(62), a(Å) = 5.69275(6), b(Å) = 3.92270(4), c(Å) = 21.0974(2), Z = 4 
Atom Wyck. x/a y/b z/c SOF Biso(Å2) 

Pb(A1) 4c 0.0215(3) 1/4 0.5700(6) 1.00 0.16(3) 
Sr(A2) 4c 0.5235(5) 1/4 0.6894(1) 0.71(1) 0.79(5) 
Pb(A2) 4c    0.29(1) 0.79(5) 
Fe(B1) 4c 0.4665(9) 1/4 0.4453(2) 1.00 0.27(9) 
Fe(B2) 4c 0.9673(9) 1/4 0.3136(2) 1.00 0.27(9) 
O(1) 4c 0.986(3) 3/4 0.3235(6) 1.00 0.7(2) 
O(2) 4c 0.724(4) 1/4 0.246(1) 1.00 0.7(2) 
O(3) 4c 0.188(3) 1/4 0.3957(9) 1.00 0.7(2) 
O(4) 4c 0.713(3) 1/4 0.3825(8) 1.00 0.7(2) 
O(5) 4c 0.406(3) 3/4 0.4634(7) 1.00 0.7(2) 

RB = 1.99, Rwp = 8.97, Rexp = 6.77, GOF = 1.32 

Фигура 2. Параметри на елементарната клетка за серия твърди разтво-
ри Pb1.33Sr0.67-xBaxFe2O5. Плътните черни точни обозначават параметри 
за Pb1.4Ba0.6Fe2O5 и Pb1.2Ba0.8Fe2O5 по литературни данни. 
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Таблица 2. Уточнени структурни параметри за Pb1.33Sr0.33Ba0.33Fe2O5 
SG: Pnma(62), a(Å) = 5.73069(8), b(Å) = 3.94449(5), c(Å) = 21.1396(2), Z = 4 
Atom Wyck. x/a y/b z/c SOF Biso(Å2) 

Pb(A1) 4c 0.0121(5) 1/4 0.57013(7) 1.00 0.31(3) 
Sr(A2) 4c 0.5233(5) 1/4 0.6881(1) 0.33 0.42(5) 
Pb(A2) 4c    0.33 0.42(5) 
Ba(A2) 4c    0.33 0.42(5) 
Fe(B1) 4c 0.468(1) 1/4 0.4438(2) 1.00 0.26(9) 
Fe(B2) 4c 0.975(1) 1/4 0.3137(2) 1.00 0.26(9) 
O(1) 4c 0.998(5) 3/4 0.3243(7) 1.00 0.9(2) 
O(2) 4c 0.727(3) 1/4 0.2484(8) 1.00 0.9(2) 
O(3) 4c 0.178(3) 1/4 0.390(1) 1.00 0.9(2) 
O(4) 4c 0.721(4) 1/4 0.388(1) 1.00 0.9(2) 
O(5) 4c 0.413(3) 3/4 0.4578(8) 1.00 0.9(2) 

RB = 3.11, Rwp = 9.81, Rexp = 7.46, GOF = 1.31 
 
 
Таблица 3. Уточнени структурни параметри за Pb1.33Ba0.67Fe2O5 
SG: Pnma(62), a(Å) = 5.76107(7), b(Å) = 3.96990(4), c(Å) = 21.1455(2), Z = 4 
Atom Wyck. x/a y/b z/c SOF Biso(Å2) 

Pb(A1) 4c 0.0048(7) 1/4 0.5698(8) 1.00 0.53(4) 
Ba(A2) 4c 0.5146(7) 1/4 0.6865(1) 0.72(1) 1.20(6) 
Pb(A2) 4c    0.28(1) 1.20(6) 
Fe(B1) 4c 0.477(2) 1/4 0.4453(2) 1.00 0.23(9) 
Fe(B2) 4c 0.980(2) 1/4 0.3145(3) 1.00 0.23(9) 
O(1) 4c 0.990(6) 3/4 0.3255(7) 1.00 0.7(2) 
O(2) 4c 0.738(8) 1/4 0.250(2) 1.00 0.7(2) 
O(3) 4c 0.177(3) 1/4 0.399(1) 1.00 0.7(2) 
O(4) 4c 0.732(4) 1/4 0.387(1) 1.00 0.7(2) 
O(5) 4c 0.424(3) 3/4 0.4586(8) 1.00 0.7(2) 

RB = 2.64, Rwp = 10.90, Rexp = 7.15, GOF = 1.52 
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Фигура 3. Плот от структурната рафинация на Pb1.33Sr0.67Fe2O5. Профил на 
измерена (празни кръгове), изчислена (плътна линия) и тяхната разлика (ли-
нията най-долу) дифрактограми. 
 
Таблица 4. Разстояния метал-кислород (Å) за серия Pb1.33Sr0.67-xBaxFe2O5. 

Състав Разстояния метал-
кислород Pb1.29Sr0.71Fe2O5 Pb1.33Sr0.33Ba0.33Fe2O5 Pb1.28Ba0.72Fe2O5 

O(1) 2.248(12) 2.231(16) 2.216(15) 
O(3)x2 2.407(10) 2.404(12) 2.340(11) 
O(4)x2 2.671(11) 2.647(14) 2.663(15) 
O(5) 2.532(15) 2.508(19) 2.544(20) 
O(5) 3.335(17) 3.346(17) 3.345(18) 
Средно 2.611(5) 2.599(6) 2.587(6) 

 
 

(A1) 

Валентност 2.21(2) 2.27(3) 2.37(3) 

O(1) 2.805(19) 2.753(26) 2.753(32) 
O(1) 2.831(12) 2.881(16) 2.943(15) 
O(1) 2.915(19) 3.001(26) 3.031(32) 
O(2)x2 2.708(15) 2.751(12) 2.793(30) 
O(2)x2 2.777(15) 2.781(12) 2.800(31) 

 
 
 

(A2) 

O(3)x2 3.126(14) 3.091(17) 3.220(16) 
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O(4)x2 2.823(13) 2.905(18) 2.890(18) 
O(5) 3.248(15) 3.107(17) 3.090(17) 
Средно 2.889(4) 2.900(5) 2.935(8) 
Валентност Sr – 1.64(2) 

Pb – 1.92(2) 
Sr – 1.55(2) 
Pb – 1.84(2) 
Ba – 2.43(4) 

Pb – 1.73(3) 
Ba – 2.25(5) 

O(3) 1.901(18) 2.013(22) 1.984(22) 
O(4) 1.931(17) 1.871(22) 1.924(24) 
O(5)x2 2.0283(39) 2.0185(41) 2.0279(40) 
O(5) 2.060(15) 2.188(18) 2.110(17) 
Средно 1.989(6) 2.022(8) 2.015(8) 

 
 

(B1) 

Валентност 2.72(5) 2.55(6) 2.54(6) 

O(1)x2 1.9759(22) 1.9891(32) 2.0061(42) 
O(2) 1.927(22) 1.945(17) 2.019(45) 
O(2) 1.991(21) 1.988(17) 1.948(43) 
O(3) 2.140(19) 1.987(24) 2.118(24) 
O(4) 2.050(17) 2.142(23) 2.093(25) 
Средно 2.010(7) 2.007(7) 2.032(8) 

 
 

(B2) 

Валентност 3.09(6) 3.11(6) 2.91(9) 

 
Кристалната структура на Pb1.33Sr0.67Fe2O5 може да се представи като 

анион дефицитна перовскитова структура, в която кислородните вакан-
ции са подредени в кристалографски равнини на срязване с индекс (-101)p 
(индекса p показва, че ориентацията на равнината е спрямо перовскитова-
та подклетка). Структурата е изградена от перовскитови блокове редува-
щи се с вериги от FeO5 тетрагонални пирамиди по направление на c-оста 
(Фиг. 4). Перовскитовия блок се състой от два слоя FeO6 октаедри съеди-
нени с общи върхове. Пирамидалната координация се получава от прих-
лъзване на два съседни перовскитови блока един спрямо друг с трансла-
ция 1/2[110]p спрямо перовскитовата подклетка. Като резултат се получа-
ват шестоъгълни канали, оградени от FeO5 тетрагонални пирамиди съе-
динени помежду си с общи ръбове. Връзката между пирамидите и перов-
скитовите блокове се осъществява чрез общи върхове с октаедрите . Шес-
тоъгълните канали са разположени по направление [010] на орторомбич-
ната клетка, като в тях са поместени двойни вериги от Pb-атоми, заемащи 
условно позиция А1. Подобни на описаните тетрагонални пирамиди се 
наблюдават и за Mn3+ в някои кислородно дефицитни манганити, напри-
мер Ca2Mn2O5. В този случай пирамидалната конфигурация е резултат от 
разпределени кислородни ваканции, а не от равнина на срязване. Поради 
тази причина тетрагоналните пирамиди в Ca2Mn2O5 споделят само общи 
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върхове. Опитът да се въведе смесена заселеност в позиция А1 показа, че 
няма присъствие на алкалоземни йони в нея. Този факт е в съгласие със 
съображенията за съществената роля на йони с несподелена 6s2 електрон-
на двойка като Pb2+, Bi3+ и Tl+ за получаване и стабилизиране на криста-
лографските равнини на срязване. Несподелената електронна двойка до-
пълнително координира оловните атоми, като по този начин стабилизира 
тяхното обкръжение от шест кислородни атома и повишава ефективното 
координационно число до седем. Допълнително условие за формиране на 
кристалографски равнини на срязване е възможността B – катиона да мо-
же да заема едновременно позиция с координация 5 или 6. Атомите на 
желязото заемат две различни кристалографски позиции означени като 
B1 и B2. Позиция B2 се намира в октаедрите на перовскитовия блок, до-
като B1 е разположена в тетрагоналните пирамиди между тях. Втората 
кристалографска позиция A2 се намира в перовскитовия блок и има сме-
сена заселеност от 2/3(Sr2+, Ba2+) и 1/3Pb2+ атоми. Позиции B2 и A2 се оз-
начават като A- и B- позиция в изходната перовскитова структура. 

Данните показват, че с увеличаване на степента на заместване с Ba2+ 
средните разстояния метал-кислород в смесената позиция A2 нарастват, 
докато сумата от валентните усилия намалява, както трябва да се очаква. 
Нарастването на изотропния температурен фактор Biso с увеличаване на 
заместването вероятно е резултат от усредняване на позицията между 
всички домени в структурата. В случаите на смесена заселеност на една 
позиция от три различни катиона с различен радиус и кристалохимични 
свойства, е нормално изотропния температурен фактор да компенсира 
малки отмествания в позицията. От друга страна заместването на Sr2+ от 
Ba2+ не оказва съществено влияние върху октаедричната B2 позиция, кое-
то се отчита от малката промяна на разстоянията Fe-O и сума на валент-
ните връзки. Противоположно, за Pb2+ йони разположени между тетраго-
налните пирамиди се наблюдава значително намаляване на разстоянията 
метал-кислород, което е в пряка корелация с увеличаване съдържанието 
на Ba2+ в структурата. Едновременно с това в тетрагоналните пирамиди 
има увеличаване на дължината на връзките Fe-O. Всички наблюдавани 
промени са резултат от заместването на Sr2+ от Ba2+ в ограничена част от 
структурата, а именно в перовскитовия блок. Следва да се заключи, че 
това заместване оказва влияние също върху координацията на тетраго-
налните пирамиди и разположените между тях двойни вериги от оловни 
атоми. Като резултат може да се отбележи, че структурата е сравнително 
гъвкава и се адаптира към различно катионно заместване. 
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Фигура 4. Структура на Pb1.33Sr0.67Fe2O5 в направление [010]. Пи-
рамиди Fe(1)O5 – позиция B1, октаедри Fe(2)O6 – позиция B2, го-
леми сфери – атоми в смесена A2 позиция (Sr0.67, Pb0.33), малки 
сфери – атоми в позиция A1 (Pb). 
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III.2. Заместване в B-подрешетка на Pb2-xBaxFe2-yCoyO5 

Поликристални образци от серията Pb2-xBaxFe2-yCoyO5 (0.67 ≤ x ≤ 1; 0 ≤ 
y ≤ 1 ) бяха синтезирани по описания вече в експерименталната част ме-
тод на изгаряне през разтвор. Резултатите от праховата рентгенова диф-
ракция показаха, че при състави с x < 0.9 само малки количества Co3+ мо-
гат да присъстват изоморфно заместени в структурата. С увеличаване ко-
личеството на Ba2+ до x = 1 беше синтезирана успешно серия твърди раз-
твори PbBaFe2-yCoyO5 (y = 0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00). Всички получени 
образци са монофазни и се индексират в пространствена група Pnma. Па-
раметрите на елементарната клетка са представени за съответните съста-
ви в Табл. 5. В резултат на заместването се наблюдава слабо нарастване 
на b- параметъра и едновременно намаляване на параметрите a и c. Су-
марният ефект е намаляване на обема на елементарната клетка с увелича-
ване съдържанието на Co3+. Този резултат е в съгласие с по-малкия йон-
нен радиус на Co3+ (0.61Å) спрямо този на Fe3+ (0.645Å) в октаедрично 
обкръжение. 

 
Таблица 5. Параметри на елементарната клетка за PbBaFe1-yCoyO5. 

y a (Å) b (Å) c (Å) V (Å3) 
0.00 5.76504(6) 3.99197(4) 21.1376(2) 486.440(9) 
0.25 5.76277(6) 3.99414(5) 21.0965(2) 485.62(1) 
0.50 5.76075(5) 3.99950(4) 21.0468(2) 484.96(1) 
0.75 5.75921(4) 4.00445(3) 20.9975(2) 484.297(7) 
1.00 5.75834(4) 4.00866(3) 20.9558(2) 483.745(9) 

 
Уточняването на структурата на съединения от реда твърди разтвори 

PbBaFe2-yCoyO5 (0.00 ≤ y ≤ 1.00) потвърди, че всички членове са изострук-
турни на крайния състав PbBaFe2O5. Като начални координати за рафина-
цията бяха използвани уточнените атомните позиции на Pb1.33Sr0.67Fe2O5 
представени по-горе. Уточнените структурните параметри и пресметнати 
дължини на връзките за PbBaFe2O5 и PbBaFeCoO5 са дадени в Табл. 6 - 8, 
като структурите са сравнени на Фиг. 5. 

Сравнението на изчислената дължина на връзките на двата състава по-
мага да се изяснят структурните промени, които настъпват при замества-
не на Fe3+ от Co3+. От Табл. 5 се вижда, че в съгласие с по-малкия йонен 
радиус обема на елементарната клетка намалява с увеличаване на замест-
ването. Най-голяма промяна се наблюдава при параметъра c, който нама-
лява с 0.18Å спрямо изходната структура. По-слабо намалява параметъра 
a (0.01Å), докато b нараства с 0.02Å. Връзката между орторомбичната 
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елементарна клетка и перовскитовата кубична подклетка може да се изра-
зи като: a ≈ ap√2, b ≈ ap, c ≈ 9.7Å + (n - 2)ap√2, където n е хомоложен но-
мер, а 9.7Å е приблизителната височина на два кислородно дефицитни 
слоя по направление на c-оста. От тази връзка следва, че параметрите мо-
гат да дадат информация за големината на отделните структурни единици. 
Точно пресметната тази височина за двата крайни члена на редицата е 
9.858Å (y = 0) и 9.557Å (y = 1) т.е. заместването с Co3+ води до свиване на 
слоя с 0.3Å. В същото направление дебелината на перовскитовия блок 
слабо нараства с ~0.1Å, докато по направление на a- и b-оста разликата е 
незначителна. 

 
Таблица 6. Уточнени структурни параметри за PbBaFe2O5. 
SG: Pnma(62), a(Å) = 5.7666(5), b(Å) = 3.9905(4), c(Å) = 21.1456(8), Z = 4 
Atom Wyck. x/a y/b z/c SOF Biso(Å2) 
Pb(1) 4c -0.0091(5) 1/4 0.5705(1) 1.00 0.83(2) 
Ba(2) 4c 0.4848(6) 1/4 0.6845(1) 1.00 0.83(2) 
Fe(1) 4c 0.513(2) 1/4 0.4453(2) 1.00 0.83(2) 
Fe(2) 4c 1.022(1) 1/4 0.3135(2) 1.00 0.83(2) 
O(1) 4c 1.005(5) 3/4 0.323(1) 1.00 1.4(2) 
O(2) 4c 0.778(5) 1/4 0.253(1) 1.00 1.4(2) 
O(3) 4c 0.252(4) 1/4 0.383(1) 1.00 1.4(2) 
O(4) 4c 0.787(4) 1/4 0.393(1) 1.00 1.4(2) 
O(5) 4c 0.549(4) 3/4 0.459(1) 1.00 1.4(2) 
RB = 3.00, Rwp = 12.09, Rexp = 7.83, GOF = 1.55 
 
 

Таблица 7. Уточнени структурни параметри за PbBaFeCoO5. 
SG: Pnma(62), a(Å) = 5.75834(4), b(Å) = 4.00866(3), c(Å) = 20.9558(2), Z = 4 
Atom Wyck. x/a y/b z/c SOF Biso(Å2) 
Pb(1) 4c -0.0089(7) 1/4 0.5686(1) 1.00 0.74(2) 
Ba(2) 4c 0.495(1) 1/4 0.6842(1) 1.00 0.74(2) 
Fe,Co(1) 4c 0.513(2) 1/4 0.4465(2) 1.00 0.74(2) 
Fe,Co(2) 4c 1.019(2) 1/4 0.3157(3) 1.00 0.74(2) 
O(1) 4c 1.042(4) 3/4 0.3178(8) 1.00 0.9(2) 
O(2) 4c 0.753(5) 1/4 0.236(1) 1.00 0.9(2) 
O(3) 4c 0.210(4) 1/4 0.395(2) 1.00 0.9(2) 
O(4) 4c 0.743(5) 1/4 0.385(2) 1.00 0.9(2) 
O(5) 4c 0.541(5) 3/4 0.459(1) 1.00 0.9(2) 
RB = 1.63, Rwp = 4.24, Rexp = 1.09, GOF = 4.24 
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Анализа на разстоянията метал-кислород в структурата на двата край-
ни члена показва слаба промяна в обкръжението на металните атоми. 
Средната дължина на връзките в октаедричната позиция Fe,Co(2) остава 
почти непроменена от 2.02Å на 2.03Å за PbBaFe2O5 и PbBaFeCoO5 съот-
ветно. Същото важи и за разстоянията около позицията на А-катиона 
Ba(2), които слабо намаляват с увеличаване на заместването от 2.91Å на 
2.90Å. Средното разстояние около позицията на Pb(1) атоми практически 
не се променя, като запазва стойност ~2.65Å в рамките на стандартното 
отклонение. Малка промяна се наблюдава в обкръжението около позици-
ята на Fe,Co(1) атоми, като средната дължина на връзките намалява от 
2.01Å за y = 0 на 1.99Å при състав y = 1. 

 
Таблица 8. Пресметнати дължини на връзките метал-кислород [Å] за 
PbBaFe2O5 PbBaFeCoO5. 

 PbBaFe2O5 PbBaFeCoO5 
 PbBaFe2O5 PbBaFeCoO5 

Pb1–O1 
Pb1–O3 
Pb1–O4 
Pb1–O5 
Pb1–O5 
Средно: 
 
Ba2–O1 
Ba2–O1 
Ba2–O1 
Ba2–O2 
Ba2–O2 
Ba2–O3 
Ba2–O4 
Ba2–O5 
Средно: 

2.25(1) 
2.63(2) x 2 
2.49(1) x 2 
2.72(2) 
3.17(3) 
2.64(1) 
 
2.94(3) 
2.93(1) 
2.83(3) 
2.82(2) 
2.83(2) 
2.88(2) 
3.02(2) 
3.03(1) 
2.91(1) 

2.39(2) 
2.44(2) x 2 
2.71(2) x 2 
2.76(3) 
3.12(3) 
2.65(1) 
 
2.66(3) 
2.81(2) 
3.10(3) 
2.71(2) x 2 
2.97(2) x 2 
3.11(2) x 2 
2.83(2) x 2 
3.01(2) 
2.90(1) 

Fe,Co1–O3 
Fe,Co1–O4 
Fe,Co1–O5 
Fe,Co1–O5 
Средно: 
 
Fe,Co2–O1 
Fe,Co2–O2 
Fe,Co2–O2 
Fe,Co2–O3 
Fe,Co2–O4 
Средно: 
 

2.00(3) 
1.93(3) 
2.06(1) 
2.026(4) x 2 
2.01(1) 
 
2.008(2) x 2 
2.04(3) 
1.90(3) 
1.98(3) 
2.17(3) 
2.02(1) 

2.05(3) 
1.85(3) 
2.01(2) 
2.027(4) x 2 
1.99(1) 
 
2.009(2) x 2 
1.73(3) 
2.26(3) 
2.00(3) 
2.15(3) 
2.03(1) 
 
 
 
 

 
За разлика от средните разстояния, дължината на някои от връзките 

метал-кислород се променя значително. Около октаедричната позиция в 
перовскитовия блок четири от връзките Fe–O са разположени в една рав-
нина успоредна на c-оста. От тях най-много се променя дължината на 
двете връзки Fe(2)–O2. Спрямо не заместената структура се наблюдава 
нарастване на една от тези връзки с 0.36Å и намаляване дължината на 
втората с 0.31Å (Фиг. 5 и Табл. 8). Другите две връзки разположени в съ-
щата равнина (Fe2–O4 и Fe2–O3) не се променят толкова съществено. Ге-
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ометричните несъответствия между различните йонни радиуси на А- и В-
катиона в перовскитовата структура най-често водят до наклон и дистор-
зия на октаедрите. Възможността за наклон на октаедрите може да се 
оцени до известна степен от фактора на толерантност, който за състав 
PbBaFe2O5 е равен на 1.04 т.е. много близко до идеалната стойност 1.00 и 
следователно няма предпоставки за наклон на октаедрите. Това се доказва 
от пресметнатия ъгъл Fe2–O2–Fe2 от уточнените структурни данни, кой-
то е равен на 178.2(13)o. За структурата на PbBaFeCoO5 по-малкият йонен 
радиус на Co3+ е причина не само за по-голяма дисторзия, но и за наклон 
на октаедрите, като ъгъла между тях се променя на 171.8(15)o. В прост-
ранствена група Pnma е възможна ротация на октаедрите само около b-
оста, като тя се означава със символи a+b-b- според номенклатурата на 
Glazer. 

Заради малката разлика в атомно разсейващите фактори на Fe3+ и Co3+, 
разпределението на кобалтови атоми между двете възможни кристалог-
рафски позиции B1(Fe1O5 – тетрагонална пирамида) и B2 (Fe2O6 – окта-
едър) в структурата не може да бъде определено по данни от праховата 
дифракция. По тази причина за изясняване на проблема беше използвана 
спектроскопия на Мьосбауер. 

 

 
Фигура 5. Структура на а) PbBaFe2O5 и б) PbBaFeCoO5 по направление [010]. 
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На Фиг. 6 са показани Мьосбауер спектри на образци PbBaFe2O5 и 
PbBaFe1.5Co0.5O5. Параметрите определени от фита на данните са изомер-
но отместване (IS), полуширина на линията на абсорбция (FWHM), квад-
руполно отместване (QS), магнитно поле на железните ядра (H) и относи-
телна площ на линиите са дадени в Табл. 9. За всеки спектър беше изпол-
зван фит от суперпозиция на два добре разделени магнитни Зееманови 
секстета, които отговарят на двете кристалографски позиции за желязо в 
структурата на изследвания материал. При образец PbBaFe2O5 получени-
те стойности на изомерния шифт за секстет (1) са 0.329 mm/s и 0.418 
mm/s за секстет (2). За втория образец PbBaFe1.5Co0.5O5 изомерния шифт е 
0.33 mm/s и 0.42 mm/s съответно. Следователно, в границите на експери-
менталната 

грешка не може да се установи разлика между двата образеца, като и в 
двете позиции се намира единствено Fe3+. По принцип, ако вземем пред-
вид систематичното намаляване на изомерния шифт с намаляване на ко-
ординационното число, би трябвало да припишем и за двата образеца 

Фигура 6. Мьосбауер спектри на PbBaFe2O5 (a) и PbBaFe1.5Co0.5O5 (b).
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секстет (1) на позицията в тетрагоналните пирамиди (FeO5), а секстет (2) 
на позицията в октаедрично обкръжение (FeO6). За образец 
PbBaFe1.5Co0.5O5 се наблюдава значително намаляване на ширината на ре-
зонансните линии и за двете позиции, както и слабо намаляване в силата 
на магнитното поле за железните ядра в сравнение с PbBaFe2O5. Трябва 
да се отбележат също някои разлики в относителната площ на спектрите. 
В образеца без кобалт се наблюдава почти еднаква площ на линиите и за 
двете позиции, докато кобалт заместения показва няколко процента по-
малка заселеност на желязо в пирамидата. 

За всеки спектър беше използван фит от суперпозиция на два добре 
разделени магнитни Зееманови секстета, които отговарят на двете крис-
талографски позиции за желязо в структурата на изследвания материал. 
При образец PbBaFe2O5 получените стойности на изомерния шифт за сек-
стет (1) са 0.329 mm/s и 0.418 mm/s за секстет (2). За втория образец 
PbBaFe1.5Co0.5O5 изомерния шифт е 0.33 mm/s и 0.42 mm/s съответно. 
Следователно, в границите на експерименталната грешка не може да се 
установи разлика между двата образеца, като и в двете позиции се намира 
единствено Fe3+. По принцип, ако вземем предвид систематичното нама-
ляване на изомерния шифт с намаляване на координационното число, би 
трябвало да припишем и за двата образеца секстет (1) на позицията в тет-
рагоналните пирамиди (FeO5), а секстет (2) на позицията в октаедрично 
обкръжение (FeO6). За образец PbBaFe1.5Co0.5O5 се наблюдава значително 
намаляване на ширината на резонансните линии и за двете позиции, както 
и слабо намаляване в силата на магнитното поле за железните ядра в 
сравнение с PbBaFe2O5. Трябва да се отбележат също някои разлики в от-
носителната площ на спектрите. В образеца без кобалт се наблюдава поч-
ти еднаква площ на линиите и за двете позиции, докато кобалт заместе-
ния показва няколко процента по-малка заселеност на желязо в пирами-
дата. 

 
Таблица 9. 57Fe Мьосбауер параметри на спектрите за PbBaFe2O5 (I) и 
PbBaFe1.5Co0.5O5 (II). 

Образец Позиция IS 
mm/s 

FWHM  
mm/s 

QS  
mm/s 

H 
 kOe 

Относителна 
площ % 

1 0.329(3) 0.17(1) 0.107(3) 434.6(3) 50.7 ± 1.4  I 
2 0.418(3) 0.18(1) -0.106(4) 502.5(2) 49.3 ± 1.4 
1 0.33(1) 0.26(2) 0.128(6) 431.6(4) 46.6 ± 1.8  II 
2 0.42(1) 0.25(2) -0.106(5) 496.2(3) 53.4 ± 1.8 
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Като резултат от тези данни може да заключим, че Co3+ замества Fe3+ и 
в двете кристалографски позиции, но с предпочитание към позицията в 
пирамидата. По-широките резонансни линии на образец PbBaFe1.5Co0.5O5 
са резултат от случайното разпределение на кобалт в структурата и раз-
личното обменно взаимодействие Fe–Fe и Fe–Co. Малко по-голямата за-
селеност на Co3+ в пирамидите в сравнение с октаедрите в перовскитовия 
блок може да се обясни с разликата в йонните радиуси на двата катиона. 
Кобалта има по-малък йонен радиус от желязото и предпочита да заема 
позиция в тетрагоналната пирамида, която има по-близко обкръжение на 
кислородите в сравнение с това в октаедър. Това се потвърждава и от 
пресметнатите дължини на връзките. Асиметричното разпределение на 
кобалт между двете места е допълнителен начин за означаване на двата 
магнитни секстета за пирамидата (FeO5) и октаедъра (FeO6) съответно ка-
то 1 и 2. 

 
 

Фигура 7. Експериментални и теоретично изчислени картини на електронна 
дифракция за PbBaFeCoO5. За направления [010] и [110] се наблюдава еднов-
ременно дифракция на ниско (Pnma) и високо (Imma) температурната фаза. 
 

експериментални 

теоретично 
изчислени
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На Фиг. 7 са показани теоретично изчислени и експериментално полу-
чени TEM SAED картини на електронна дифракция за образец PbBaFe-
CoO5. За теоретично изчислените дифракционни картини са използвани 
представените по-горе в текста данни от структурната рафинация на съ-
ответния образец. Според литературни данни за крайния член PbBaFe2O5 
се наблюдава фазов преход от пространствена група Pnma в Imma при 
температура 270oC. Структурните промени, които настъпват са свързани 
с промяна в подреждането на двойните вериги от Fe1O5 тетрагонални пи-
рамиди. В зависимост от ориентацията веригите могат условно да се раз-
делят на леви (L) и десни (R), като представляват огледален образ една на 
друга. В рамките на един слой могат да съществуват само леви или само 
десни вериги, като основна причина за това са Pb-атоми разположени 
между тях. Редуването на двата типа вериги в рамките на слоя би довело 
до много неподходящо обкръжение за тях. Единствената възможност за 
редуване на леви и десни вериги е в два последователни слоя по направ-
ление на с-оста. Това подреждане се наблюдава в пространствена група 
Pnma за нискотемпературната фаза на PbBaFe2O5. При температура около 
и над 270oC тази подреденост изчезва, като се наблюдава случайно разп-
ределение на веригите по с-оста и смяна на групата с обемно центрирана 
Imma. Същия преход се наблюдава и за заместения PbBaFeCoO5 по време 
на изследването с TEM. Дифракционните картини от SAED в направле-
ния [010] и [110] могат да бъдат индексирани едновременно използвайки 
ниско и високо температурната пространствена група. Най-вероятно наб-
людавания фазов преход е резултат от нагряване на образеца под въз-
действие на електронния сноп в микроскопа. 

На Фиг. 8а са представени резултатите от направените магнитни из-
мервания за образец със състав PbBaFeCoO5. Магнитния хистерезис по-
казва типично антиферомагнитно поведение, като степента на намагните-
ност остава ниска, независимо от температурата (10 и 300 K). Взаимо-
действието с приложено магнитно поле остава много ниско дори при 10 K, 
като измерените стойности за коерцетивност и остатъчна наситеност са 
съответно Hc = 80 Oe и Mrem = 6 memu/g. За изследвания образец при маг-
нитно поле 3 kOe не се наблюдава максимум на ZFC-FC кривата (Фиг. 8б). 
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Фигура 8. а) Магнитен хистерезис на PbBaFeCoO5 при температура 10 и 300K; 
б) ZFC-FC крива на намагнитеност в DC поле от 3 kOe. 
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III.3. Заместване в B-подрешетка на PbBaFe2-xMnxO5 
 

Поликристални образци от серията PbBaFe2-xMnxO5 (0 ≤ x ≤ 1.5, Δx = 
0.25) бяха синтезирани чрез метода на твърдофазен синтез от съответните 
метални оксиди. Образци със съдържание на Mn > 1.5 са над границата на 
хомогенност и съдържат примеси от PbO (Massicot) и BaFeO2.25. За да се 
избегне окислението на Mn3+ до Mn4+ и образуване на BaMnO3 като до-
пълнителна фаза, всички манган съдържащи образци бяха синтезирани в 
поток от аргон. С цел да се компенсира интензивното изпаряване на PbO 
при температура над 800оС, към реагентите беше добавен излишък от 3% 
wt. 

Праховата рентгенова дифракция показа, че всички получени образци 
са монофазни и се индексират в пространствена група Pnma. Параметрите 
на елементарната клетка за съответните състави са определени чрез про-
филен фит на дифрактограмата (Pawley fit) и са представени на Фиг. 9. 
Йонните радиуси на Fe3+ и Mn3+ в октаедрично обкръжение и тетрагонал-
на пирамида са еднакви, съответно 0.645Å и 0.58Å. В резултат на замест-
ването се наблюдава монотонно намаляване на b- параметъра и едновре-
менно увеличаване на параметрите a и c. Тази промяна може да се обясни 
с това, че Mn3+ е катион със силно изразен ефект на Ян-Телер (Jahn–
Teller). Като резултат обкръжението около него силно се деформира и 
променя дължината на връзките. Това се потвърждава от уточнените 
структурни параметри за състави PbBaFeMnO5 и PbBaFe0.5Mn1.5O5. Про-
филния фит по време на предварителното характеризиране показа и за 
двата състава значително анизотропно уширение на линиите. Структур-
ната рафинация без използване на допълнителен модел за описание на 
различната полуширина на линиите доведе до статистически критерии за 
интегралния интензитет на отделните линии съответно RB = 2.28 и RB = 
2.21 за двата състава. Значително подобрение беше постигнато след из-
ползване на модел със сферични хармоници от осми порядък, като изчис-
ления фактор на Браг се понижи значително съответно до RB = 1.59 и 1.76. 
Наблюдаваната различна полуширина на линиите вероятно е резултат от 
сравнително високия структурен безпорядък на изследваните образци. 
Това се потвърждава и от картините на електронна дифракция. 

 



 26 
 

 
Фигура 9. Параметри на елементарната клетка за серия твърди разтвори 
PbBaFe2-xMnxO5, където ap ≈ a/√2, bp ≈ b и cp ≈ c/4√2 (индекса p означава па-
раметър в перовскитовата подклетка). 
 

Експерименталните и изчислени по данни от структурната рафинация 
картини на електронна дифракция (SAED) за образец PbBaFeMnO5 са по-
казани на Фиг. 10. Електронните дифрактограми бяха индексирани в ор-
торомбична клетка, като бяха използвани прецизно определените стой-
ности на параметри от праховата дифракция. Наблюдаваните рефлекси 
отговарят на условия за погасяване: 0kl:k+l = 2n, hk0:h = 2n, h00:h = 2n, 
0k0:k = 2n и 00l:l = 2n, което е в съответствие с предложената ортором-
бична пространствена група Pnma. От фигурата се вижда, че експеримен-
талните данни са в много добро съгласие с определените структурни па-
раметри. 
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Фигура 10. Експериментални (горе) и теоретично пресметнати (долу) карти-
ни на електронна дифракция (SAED) за образец PbBaFeMnO5 в направления 
[100] и [010]. 

 
Кристалната структура на PbBaFeMnO5 и PbBaFe0.5Mn1.5O5 беше уточ-

нена по данни от праховата дифракция. За изходни стойности на струк-
турните параметри бяха използвани атомните позиции в структурата на 
Pb1.08Ba0.92Fe2O5. Тъй като атомно разсейващите фактори на манган и же-
лязо са много близки, тяхната заселеност в двете смесени позиции на же-
лязото Fe(1) и Fe(2) не може да се определи от данни на рентгенова диф-
ракция. Поради тази причина за целите на изследването беше използвано 
равномерно статистическо разпределение на Mn3+ и Fe3+ за двете криста-
лографски позиции. 

Рафинираните структурни параметри за двата образеца са дадени в 
Табл. 10 и Табл. 11. Пресметнатите дължини на връзки и сумата на вален-
тните усилия са представени в Табл. 12. За сравнение в таблицата са да-
дени и пресметнатите стойности на тези връзки в структурата на 
Pb1.08Ba0.92Fe2O5. Средното разстояние метал-кислород за оловото в пози-
ция Pb1 разположена между веригите от тетрагонални пирамиди слабо 
нараства в резултат на заместването с манган. В структурата на 
Pb1.08Ba0.92Fe2O5 веригите от оловни атоми лежат на права линия по нап-
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равление на с-оста с координати x = 0.0032(8). Според данните от рафи-
нацията за PbBaFeMnO5 и PbBaFe0.5Mn1.5O5 оловните атоми са значително 
отместени по направление на а-оста и са с координати съответно x = 
0.0461(3) и 0.0608(2) (Табл. 10, 11 и Фиг. 11). Средните разстояния в тет-
рагоналните пирамиди Fe1(Mn)O5 не се променят съществено. Най-къси 
са в структурата на PbBaFe0.5Mn1.5O5, главно заради значителното нама-
ляване на връзката Fe1(Mn) – O3, което частично се компенсира с нараст-
ване на връзките Fe1(Mn) – O4. Средното разстояние в Fe2(Mn)O6 окта-
едрите нараства монотонно с увеличаване на заместването. Кислородни 
атоми O3 и O4 са общи за пирамиди Fe1(Mn)O5 и Fe2(Mn)O6 октаедри от 
перовскитовия блок. С нарастване съдържанието на манган, разстоянието 
Fe2(Mn) – O3 нараства до почти несвързваща дължина от 2.390(14) Å в 
структурата на PbBaFe0.5Mn1.5O5. Разстоянието Fe2(Mn) – O4 се променя 
по-слабо и намалява до 2.081(13) Å. Координацията на кислорода около 
бариевите атоми не показва съществена промяна. Наскоро беше публику-
вано детайлно структурно изследване с използване на трансмисионна 
електронна микроскопия върху фаза със състав Pb2Mn2O5. Това съедине-
ние е синтезирано при високобарични условия в смес с още две фази. Бе-
ше установено, че предложения структурен модел е близък до резултати-
те от структурната рафинация на получените от нас съединения. Според 
този модел при MnO6 октаедрите се наблюдава Ян-Телер изкривяване в 
равнината a-c с две дълги и две къси Mn – O разстояния (Фиг. 11). 

Този тип деформация около Mn3+ катиони е добре известна от други 
съединения и е важна за стабилизиране на структурата на Pb2Mn2O5. По-
добна деформация се наблюдава също в структурата на PbBaFeMnO5 и 
PbBaFe0.5Mn1.5O5. Степента на изкривяване на октаедрите нараства с уве-
личаване съдържанието на Mn3+. Най-вероятно това е причината за наб-
людаваната промяна на параметрите на елементарната клетка (Фиг. 9). 
Дължината на връзката Fe2(Mn) – O1 намалява с нарастване на степента 
на заместване, като тя може да бъде определена директно от b-параметъра 
на елементарната клетка. Средното разстояние Fe1(Mn) – O също намаля-
ва с увеличаване на заместването. Следователно, наблюдаваното увели-
чаване на параметрите по осите a и c се дължи главно на Ян-Телер де-
формация на MnO6 октаедрите в равнина (010). 
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a b c 

Фиг. 11. Полиедрично представяне на a) PbBaFe2O5, b) PbBaFeMnO5 и c) 
PbBaFe0.5Mn1.5O5 по направление [010]. Пирамиди – Fe(Mn)O5, октаедри – 
Fe(Mn)O6, малки жълти – Pb, големи оранжеви сфери – Ba. 
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Табл. 10. Уточнени структурни параметри за PbBaFeMnO5 
SG: Pnma(62), a(Å) = 5.7992(1), b(Å) = 3.9099(1), c(Å) = 21.4070(4), Z = 4 

Atom Wyck. x/a y/b z/c SOF Biso(Å2) 

Pb1 4c 0.0461(3) 1/4 0.5702(1) 1.00 0.72(4) 
Ba1 4c 0.5594(3) 1/4 0.6854(1) 1.00 0.46(5) 
Fe1 4c 0.459(1) 1/4 0.4484(2) 0.50 0.26(6) 
Mn1 4c    0.50 0.26(6) 
Fe2 4c 0.9328(9) 1/4 0.3152(2) 0.50 0.26(6) 
Mn2 4c    0.50 0.26(6) 
O1 4c 0.937(3) 3/4 0.3218(7) 1.00 1.1(2) 
O2 4c 0.676(3) 1/4 0.2512(9) 1.00 1.1(2) 
O3 4c 0.194(3) 1/4 0.3928(8) 1.00 1.1(2) 
O4 4c 0.696(3) 1/4 0.3847(8) 1.00 1.1(2) 
O5 4c 0.441(3) 3/4 0.4578(7) 1.00 1.1(2) 

RB = 1.59, Rwp = 4.95, Rexp = 1.95, GOF = 2.53 
 
 
Табл. 11. Уточнени структурни параметри за PbBaFe0.5Mn1.5O5 
SG: Pnma(62), a(Å) = 5.8172(1), b(Å) = 3.8808(1), c(Å) = 21.5068(2), Z = 4 

Atom Wyck. x/a y/b z/c SOF Biso(Å2) 

Pb1 4c 0.0608(2) 1/4 0.5709(1) 1.00 0.83(3) 
Ba1 4c 0.5769(3) 1/4 0.6851(1) 1.00 0.43(4) 
Fe1 4c 0.4409(8) 1/4 0.4492(1) 0.25 0.28(5) 
Mn1 4c    0.75 0.28(5) 
Fe2 4c 0.9150(7) 1/4 0.3146(2) 0.25 0.28(5) 
Mn2 4c    0.75 0.28(5) 
O1 4c 0.921(2) 3/4 0.3217(5) 1.00 0.8(1) 
O2 4c 0.654(2) 1/4 0.2499(6) 1.00 0.8(1) 
O3 4c 0.190(2) 1/4 0.3971(6) 1.00 0.8(1) 
O4 4c 0.677(2) 1/4 0.3868(6) 1.00 0.8(1) 
O5 4c 0.424(3) 3/4 0.4631(5) 1.00 0.8(1) 

RB = 1.76, Rwp = 4.86, Rexp = 1.90, GOF = 2.56 
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Таблица 12. Изчислени разстояния метал-кислород [Å] и суми на валентните 
връзки за Pb1.2Ba0.8Fe2O5, PbBaFeMnO5 и PbBaFe0.5Mn1.5O5. 

Composition Metal-oxygen 
distances Pb1.2Ba0.8Fe2O5* PbBaFeMnO5 PbBaFe0.5Mn1.5O5 

O(1) 2.287(9) 2.314(15) 2.312(11) 
O(3)x2 2.478(6) 2.528(11) 2.523(8) 
O(4)x2 2.631(6) 2.644(12) 2.630(8) 
O(5) 2.673(9) 2.888(17) 2.913(12) 
O(5) 3.241(9) 3.034(17) 3.085(12) 
Average 2.631(3) 2.654(5) 2.660(4) 

 
 

Pb1 

Valence 2.04(1) 1.88(2) 1.89(2) 
O(1) 2.873(11) 2.883(18) 2.900(12) 
O(1) 2.884(11) 2.924(18) 2.924(12) 
O(1) 2.840(12) 2.921(15) 2.939(11) 
O(2)x2 2.771(10) 2.747(13) 2.743(10) 
O(2)x2 2.836(10) 2.854(13) 2.857(10) 
O(3)x2 3.009(9) 2.943(13) 2.954(11) 
O(4)x2 2.925(9) 2.875(13) 2.887(10) 
O(5) 3.113(11) 3.064(15) 3.186(11) 
Average 2.899(3) 2.886(4) 2.903(3) 

 
 
 

Ba1 

Valence 2.36(2) 2.43(3) 2.35(2) 
O(3) 1.928(10) 1.947(18) 1.840(14) 
O(4) 1.867(10) 1.933(18) 1.921(13) 
O(5)x2 2.023(2) 1.968(2) 1.966(2) 
O(5) 2.012(8) 2.090(16) 2.043(11) 
Average 1.971(3) 1.981(4) 1.947(4) 

 
 

Fe, Mn1 

Valence 2.87(3) 2.77(5) 3.06(4) 
O(1)x2 1.9944(7) 1.960(1) 1.947(1) 
O(2) 1.963(12) 2.019(19) 2.059(14) 
O(2) 1.979(12) 2.006(19) 1.963(14) 
O(3) 2.106(10) 2.246(18) 2.390(14) 
O(4) 2.159(10) 2.025(18) 2.081(13) 
Average 2.033(4) 2.036(6) 2.064(5) 

 
 

Fe, Mn2 

Valence 2.92(3) 2.92(5) 2.82(3) 

* – По литературни данни. 
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Спектрите на Мьосбауер за образец PbBaFe1.5Mn0.5O5 получени на 
стайна температура и на 77oK са представени на Фиг. 12. Съответните па-
раметри на фита са изомерно отместване (IS), квадруполно разцепване 
(QS), полуширина (FWHM) на резонансната линия и магнитно хипер-
фино поле (H) са дадени в Табл. 13. За описание на спектъра получен при 
стайна температура беше използвана суперпозиция от два квадруполни 
дублета и непрекъснато разпределение на дифузен Зееман секстет. Двата 
дублета отговарят на двете кристалографски позиции на желязо в струк-
турата, съответно (1) – октаедър и (2) – пирамида. Наличието на магнит-
ния секстет при стайна температура показва междинно състояние между 
магнитно и парамагнитно състояние. Относителната площ на двата квад-
руполни дублета е около 40%, а на секстета около 60%. 

Спектрите получени при температура 77oK представляват суперпози-
ция от два магнитни секстета, които отговарят на двете възможни криста-
лографски позиции за желязо в структурата. Широките резонансни линии 
при тази ниска температура могат да се обяснят като резултат от химична 
неподреденост на железните и манганови атоми между двете позиции в 
октаедър и тетрагонална пирамида. Това разпределение е причина за раз-
лично взаимодействие на двойките Fe – Fe  и Fe – Mn. Получените резул-
тати са сравнени с литературни данни за PbBaFe2O5 измерен също при 
77oK. Наблюдава се намаляване на хиперфиното магнитно поле (H) за 
местата на железните атоми в структурата на PbBaFe1.5Mn0.5O5. Това се 
дължи на частичното заместване с манган. Резултатите показват също, че 
при заместване с манган не се наблюдава предпочитание към определена 
кристалографска позиция и разпределението е еднакво между двете места 
в октаедър и тетрагонална призма. Този резултат се различава от наблю-
даваното макар и слабо предпочитание в разпределението на кобалт при 
PbBaFe1.5Co0.5O5. Беше установено, че атомите на кобалта предпочитат да 
заемат места в тетрагоналната пирамида. Допълнителна разлика с този 
образец е наблюдаваното магнитно подреждане при стайна температура. 

На Фиг. 13 са представени резултатите от магнитните измервания за 
образец със състав PbBaFe0.5Mn1.5O5. Графиката на хистерезиса е подобна 
на предишните измервания. За разлика от заместването с Co3+, присъст-
вието на Mn3+ в структурата е причина за съвсем различно поведение в 
присъствие на външно магнитно поле. При температура 10 K за 
PbBaFe0.5Mn1.5O5 се наблюдава много по-широк хистерезис и по-силна 
остатъчна намагнитеност (Hc = 2 kOe, Mrem = 0.4 emu/g) в сравнение с 
PbBaFeCoO5 (Hc = 80 Oe, Mrem = 6 memu/g). От ZFC-FC кривата за 
PbBaFe0.67Mn1.5O5 се наблюдава появата на точка на необратимост на пре-
хода при температура Tirr = 42 K с максимум TZFCmax = 36 K. Близостта на 
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тези две точки може да се интерпретира като добро качество на образеца 
и липса на конгломерирали частици в него. 
 

 
Фигура 12. Мьосбауер спектри на PbBaFe1.5Mn0.5O5 при температура a) 300oK 
и b) 77oK. 
 
 
Таблица 13. 57Fe Мьосбауер параметри на спектрите за PbBaFe1.5Mn0.5O5 на 
стайна температура и при 77oK. 

Site T 
[K] 

IS 
[mm/s] 

QS 
[mm/s] 

  FWHM± 0.05 
[mm/s] 

H 
[kOe] 

Rel 
area 
[%] 

Oct(1) 0.35 ± 0.03 0.58 ± 0.04 0.21   20 ± 3 
Pyr(2) 300 0.30 ± 0.03 1.01 ± 0.04 0.75   19 ± 3 
Oct(1) 0.53 ± 0.04 -0.13 ± 0.04 0.87    0.74   0.46 513 ± 1 48 ± 3 
Pyr(2) 77 0.47 ± 0.04 0.1 ± 0.04 1.12    0.67   0.45 482 ± 1 52 ± 3 
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Фигура 13. а) Магнитен хистерезис на PbBaFe0.5Mn1.5O5 при температура 10 и 
300K; б) ZFC-FC крива на намагнитеност в поле от  3 kOe DC. 
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Обобщение на изпълнените задачи: 
 

1. По метода на изгаряне от разтвор и чрез използване на класичес-
ки твърдофазен синтез успешно бяха синтезирани нови фази от 
серията твърди разтвори Pb1.33Sr0.67−xBaxFe2O5 (0 ≤ x ≤ 0.67, Δx = 
0.33), PbBaFe2-yCoyO5 (0 ≤ y ≤ 1, Δy = 0.25) и PbBaFe2-xMnxO5 (0 ≤ 
x ≤ 1.5, Δx = 0.25). 

2. По метода на Ритвелд са уточнени кристалните структури на по-
лучените нови фази със състав Pb1.33Sr0.67−xBaxFe2O5 (x = 0.00, 0.33, 
0.67), PbBaFe2-yCoyO5 (y = 0.00, 1.00) и PbBaFe2-xMnxO5 (x = 1.00, 
1.50). Физическата достоверност на получените структурни пара-
метри е потвърдена от анализа на пресметнатите дължини на 
връзки и суми на валентните връзки. 

3. Определено е катийонното разпределение в B – подрешетката на 
съединенията с изоморфно заместване на желязо от кобалт и ман-
ган. 

4. Измерени са магнитните свойства на съединения със състав 
PbBaFeCoO5 и PbBaFe0.5Mn1.5O5. 

 
 
IV. Изводи 
 

1. Данните от структурната рафинация на фазите Pb1.33Sr0.67-

xBaxFe2O5 (0 ≤ x ≤ 0.67) показват, че с увеличаване на заместване-
то с Ba2+ нарастват средните разстояния метал-кислород в смесе-
ната A2 позиция.  Нарастването на изотропния температурен па-
раметър Biso е резултат от осредняване на позицията на атомите в 
структурата като резултат от заместването на Sr от Ba. От друга 
страна влиянието на това заместване върху координацията на Fe3+ 
в октаедричната позиция B2 е незначително. Точно обратното, 
около атомите на Pb2+, които се намират в позиция A1, се наблю-
дава намаляване на разстоянията метал-кислород като резултат от 
заместването. Едновременно с това увеличението на разстоянията 
Fe-O в тетрагоналната пирамида е по-забележимо. Всички наб-
людавани структурни промени са резултат единствено от замест-
ване на Sr2+ от Ba2+ в ограничена част от структурата. Може да се 
заключи, че раздуването на перовскитовите блокове провокира 
съответните структурни промени в пространството между тях. 
Като резултат изглежда структурата лесно може да се адаптира 
към катионни замествания в А2 позицията. 
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2. Според резултатите от праховата рентгенова дифракция замест-
ването на  железните йони с кобалтови в серията Pb2-yBayFe2-

xCoxO5 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1). зависи силно от степента на за-
местване на оловните с бариеви в позиция А2. При състави с y < 
0.9 само малка част от железните йони  могат да бъдат заместени 
с кобалтови. С увеличаване съдържанието на барий до  y= 1 ус-
пешно бяха синтезирани серия твърди разтвори със състав 
PbBaFe2-xCoxO5 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1). В резултат на заместване-
то се наблюдава слабо нарастване на b – параметъра на елемен-
тарната клетка и едновременно намаляване на a – и c – парамет-
рите, като обема на елементарната клетка намалява с нарастване 
на степента на заместване. Тази промяна е в съответствие с по-
малкия йонен радиус на Co3+ спрямо този на Fe3+ в октаедрично 
обкръжение (съответно 0.61Å и 0.645Å). Уточняването на струк-
турните параметри на серията твърди разтвори PbBaFe2-xCoxO5 (x 
= 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) показа, че всички съединения са изострук-
турни с крайния член PbBaFe2O5. 

3. Обобщавайки резултатите от Мьосбауеровата спектроскопия мо-
жем да заключим, че кобалта замества желязото и в двете криста-
лографски позиции на Fe3+, но с предпочитание към тази в тетра-
гоналната пирамида, което може да се обясни с по-малкия йонен 
радиус на Co3+ йони. 

4. По време на изследването с трансмисионна електронна микрос-
копия за фаза PbBaFeCoO5 беше наблюдаван фазов преход от 
пространствена група Pnma в Imma. По литературни данни такъв 
преход има наблюдаван за PbBaFe2CoO5 при температура 270oC. 
Картините на електронна дифракция по направления [010] и [110] 
могат да бъдат индексирани като суперпозиция от рефлексите на 
двете пространствени групи, съответно за нискотемпературната и 
високотемпературната фази. Най-вероятна причина за наблюда-
вания фазов преход е загряване на изследваната проба в резултат 
от взаимодействието с електронния сноп на микроскопа.  

5. Определена беше областта на съществуване на твърдите разтвори, 
с обща формула PbBaFe2-xMnxO5,  която е в границите 0 ≤ x ≤ 1.5. 
Параметрите на перовскитовата подклетка се променят монотон-
но с увеличаване на заместването, като ap и cp плавно нарастват, 
докато bp намалява. Резултатите от структурната рафинация пока-
заха, че с увеличаване степента на заместване на Fe3+ с Mn3+ на-
раства силно и деформацията на структурата. Тази деформация в 
случая не се дължи на разлика в йонните радиуси на Fe3+ и Mn3+, 
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а по-скоро на  Ян-Телеровата природа на Mn3+ йона. Присъствие-
то му в структурата води до деформация както на самите полиед-
ри, така и на тяхното взаимно разположение. 

6. Данните от Мьосбауеровата спектроскопия при стайна темпера-
тура показват преход от подредено магнитно състояние при 
PbBaFe2O5 и PbBaFe1.5Co0.5O5 в парамагнитно състояние за 
PbBaFe1.5Mn0.5O5. Измерванията при температура 77 K показват, 
че катионите на мангана заместват железните йони в октаедрич-
ната (1) и пирамидална позиция (2) в еднакво количество. 

7. Получените нови състави силно се различават по техния отклик 
във външно магнитно поле. Образец със състав PbBaFe0.75Mn1.25O5 
показва най-висока степен на остатъчна намагнитеност, докато 
образец PbBaFeCoO5 показва на порядък по-ниски стойности на 
намагнитеност от състава със съдържание на манган. Тези резул-
тати показват значителната промяна в магнитните свойства на 
PbBaFe2O5 в зависимост от вида на катиона в B–позиция на пе-
ровскитовата структура. 
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